
Rambos uppförandekod 
för leverantörer.
Rambo AB ska vara ett aktivt instrument för att säkerhetsställa ägarkommunernas och deras 
kommuninvånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt ändamålsenlig resurshushåll-
ning och avfallshantering. Vi ska tillhandahålla tjänster för avfall, återvinning och miljö med 
hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrens-
kraftiga priser.

Rambos leverantörer förväntas följa gällande lagar för ex arbetsrätt, arbetsmiljö och transport.  
Rambo förväntar sig att alla leverantörer, som Rambo anlitar, ställer sig bakom vår gemensam-
ma Värdegrund.

Rambo är införstådd att det inte alltid är enkelt att kontrollera att Värdegrunden efterlevs. 
Rambos leverantörer förväntas dock informera om och aktivt uppmuntra agerande som stär-
ker Värdegrunden.

Rambo kommer avvikelserapportera om Värdegrunden åsidosätts.

Det finns inga sopor!

Tillsammans skapar vi
resurser för framtida

generationer.



På Rambo samlas olika kompetens i människor som är utspridda över fyra kommuner. 
Vår värdegrund förenar oss och fungerar vägledande för alla medarbetare i det dagliga 
arbetet. Det är inte påklistrade ord eller en broschyr i en låda - utan genomsyrar vår 
verksamhet och ligger till grund för beslut. 

Genom att agera på ett sätt som visar att Rambo står för förtroende, enkelhet och 
närhet förstår kunderna vilka vi är. Såväl ord som handling kommunicerar. 

Förtroende
Rambos kunder ska känna att Rambo är en kompetent och pålitlig organisation. 
Vi har våra kunders och miljöns bästa för ögonen och är tydliga och transparenta i 
kundrelationer och gentemot varandra.

Vi tycker om att samarbeta och hitta lösningar tillsammans med kollegor och 
kunder. Vi håller vad vi lovar och återkopplar alltid.

Vi vet att vi alla fyller en viktig funktion för att helheten ska fungera. Eftersom vi 
vill jobba i samma riktning följer vi beslut som fattas. Vi är ansvarsfulla, vi litar på 
varandra och vi har en organisation som stöttar och backar upp oss.

Enkelhet
Vi på Rambo är tydliga och vi underlättar för våra kunder och för varandra så att 
det blir lätt att göra rätt – för våra kunders och för miljöns skull.

Vi är tillgängliga och bemöter alltid kunder och kollegor på ett vänligt, positivt och 
respektfullt sätt. 

Vi har tydliga och kända beslutsvägar och roller. Vi gillar fastställda rutiner och 
följer de riktlinjer vi har för att säkerställa kvaliteten gentemot kund och för att det 
blir enklare för alla, men uppstår problem löser vi dem tillsammans.

Närhet
Rambo är ett lokalt företag med medarbetare som våra kunder känner igen. Vi 
samarbetar alltid nära våra kunder och med våra kollegor i hela verksamheten. 

Vi jobbar hela tiden för att stärka relationerna till våra kunder och kollegor. På 
Rambo blir vi glada när en kund eller kollega ringer eller tittar förbi. 

Vi är intresserade av vad som händer i verksamheten och vilka beslut som fattats och 
vi är intresserade att ta del av informationen som ges.

Värdegrunden finns i sin helhet på vår www.rambo.se. Hör av dig till 
oss på 0523-667700, så skickar vi dig vår värdegrundsskrift.


